
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Директор       Луцейко Юрiй Степанович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

20.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03067, м. Київ, вул. Машинобудiвна, буд. 42 

4. Код за ЄДРПОУ 

00293290 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0444580506 0444580506 

6. Електронна поштова адреса 

glass@kzs.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* - - 
 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kzs.com.ua в мережі Інтернет 20.04.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 20.04.2018 524518 11536 4546.79 

Зміст інформації: 

Рiшенням Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" вiд 20.04.2018 р. 

(надалi - "Збори") вирiшили попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 

такого рiшення, згiдно з яким: 

1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо 

вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та/або 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наступного характеру:  

- правочини (контракти, договори та додатковi угоди до них) з постачання (купiвлi-продажу) майна (виробничих лiнiй, обладнання, запасних 

частин, сировини, корпоративних прав, нерухомостi, земельних дiлянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори 

кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантiї, оцiнки, застави/iпотеки, пiдряду) та iншi правочини, не забороненi законодавством, загальною 

сукупною вартiстю, еквiвалентною 20 000 000,00 (двадцяти мiльйонам) Євро вiдповiдно до курсу НБУ гривнi до Євро станом на дату вчинення 

правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства вiдповiдного рiшення про укладення значного правочину. 

2. Визначення iстотних умов, укладення та пiдписання значних правочинiв та супроводжуючих документiв, здiйснюється вiд iменi та в 

iнтересах Товариства виключно за рiшенням Наглядової ради Директором Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою 

радою. 

 


